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Az ételkiszállítás és elvitel soha nem voltak olyan fontosak 
a vendéglátóipar számára, mint most. 

Szeretnénk megosztani Önökkel tapasztalatainkat azzal kapcsolatban, 
hogy hogyan kommunikálhatunk következetesen a közösségi médiában 

azzal a céllal, hogy közösséget hozzunk létre az éttermünk körül, 
miközben az újfajta működésre, a maximális biztonságra 

és a bevezetett változásokra helyezzük a hangsúlyt. 
Legjobban együtt tudunk szembenézni a kihívásokkal. 

Ezért mi mindig itt vagyunk Önökért. 

TIPPEK ÉS TANÁCSOK A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN VALÓ KOMMUNIKÁCIÓHOZ 
AZ ÉTELKISZÁLLÍTÁST ÉS ELVITELT KÍNÁLÓ ÉTTERMEK SZÁMÁRA

Bemutatjuk egyénileg adaptálható megoldásainkat a kiszállítással 
vagy elvitelre kínált ételek hirdetéséhez, melyeket a Facebookon, 

Instagramon és a Twitteren is fel tud használni.

EGYSÉGBEN AZ ERŐ
#EGYÜTTSIKERÜL



Tegyen közzé bejegyzéseket és tweeteket: használja ki maximális mértékben 
a három legnagyobb közösségi platform potenciálját 
A közösségi oldalakat az összes korosztály használja.  
Az egyes csoportok összetétele és főbb jellemzői a következők: 

Facebook 
• Ha csak egy platformot szeretne használni, a Facebook 

biztosítja a legszélesebb körű lefedettséget.
• A fényképes bejegyzések hozzák a legjobb visszajelzéseket.  

Írjon rövid (1-2 mondatos) kísérőszövegeket.
• FB-fiókjából az online rendelések nagyon gyorsan                      

és könnyen elindíthatók.

Havi 24 millió felhasználó 
(túlnyomórészt a 24–65+ korosztály):

50%

nők

50%

férfiak

Instagram 
• Az Instagram vizuális platformon a felhasználók fényképeket 

és videókat tesznek közzé.
• Kérjen engedélyt a vendégeitől azoknak a fényképeknek 

a közzétételére, amelyeken megjelölték az éttermét. Az ilyen 
képek közzététele kiválóan tudja növelni a hitelességét.

• Új funkció – egy speciális fül, amely rendelések leadását 
teszi lehetővé az InstaStories segítségével. Az aktív címkére 
kattintva a vásárló eléri azt az oldalt, ahol rendelni tud.

Havi 14 millió felhasználó 
(túlnyomórészt a 18–30+ korosztály):

60%

nők
40%

férfiak

Twitter 
• A Twitter egy VALÓS IDEJŰ információk közzétételére 

szolgáló platform, a bejegyzések és válaszok közzététele                        
így folyamatosan történik.

• A megengedett karakterszám bejegyzésenként                              
280 (korábban 140 volt).

havi 15,4 millió felhasználó: 
(a kanadai felhasználók felét  

a 35 év felettiek teszik ki):

55%

férfiak
45%

nők



Hashtagek
•  Hashtag, vagyis egy szó vagy kifejezés, amely előtt a kettőskeresztnek vagy rácsnak is nevezett jellegzetes                                                                      

# szimbólum áll. Neve a # jel angol elnevezéséből – a hashből – származik. 

•  A népszerű hashtagek használata segít Önnek elérni a megfelelő címzetteket,  
segít szélesebb körhöz eljuttatni az üzenetét, és nagyobb interakciót eredményezhet.

Hozzon létre saját hashtageket 

Ha szeretné követni a vendégei bejegyzéseit és válaszait, válasszon egy 

egyedi hashtaget, amely csak az öné. Például a #Elvitel helyett válassza 

a #ElvitelBistroBestBurger hashtaget.

Vegyen részt a népszerű beszélgetésekben a Twitteren valós időben. Ez egy 

nagyszerű lehetőség arra, hogy kapcsolatot létesítsen a helyi és térségbeli 

közösséggel. Mielőtt egy hashtagre kattint, győződjön meg arról, hogy illik-e 

az étterméhez a mögötte álló kontextus.

Kövesse a fényképeket, amelyeken megjelölték 

az éttermét. Kérjen engedélyt a vendégeitől azok 

közzétételére.

Bistro Best Burger
Budapest

Profil módosítása

Akciók

bejegyzések követő követés

MEGERŐSÍTVE 

AZ ÖNÖK 
BIZTONSÁGÁÉRT ÉRINTKEZÉSMENTES 

KISZÁLLÍTÁS

MEGVÁLTOZOTT 

NYITVATARTÁSI IDŐ

Bistro Best Burger    



TIPPEK ÉS TANÁCSOK 
A BEJEGYZÉSEK KÖZZÉTÉTELÉRŐL 
A következő oldalakon néhány példát talál a Facebookon, Instagramon vagy Twitteren 

közzétehető bejegyzésekre, melyek segítenek Önnek a védőeszközökkel, az ételek 
készítése során alkalmazott biztonsági eljárásokkal, az új rendelési opciókhoz kapcsolódó 

elengedhetetlen információkkal stb. kapcsolatos kommunikációban.



Legyen folyamatosan aktív a közösségi oldalakon
Igazítsa a bejegyzés jellegét az előnyben részesített közösségi platformhoz annak érdekében, hogy tájékoztassa 
a vendégeit az étlapon bevezetett változásokról, új nyitvatartási időről, akciókról vagy újdonságokról. Törekedjen                
arra, hogy az elvitelre szánt ételekről készült képek érdekesek legyenek, és igazán ínycsiklandó hatást keltsenek.  

A biztonságod elsődleges számunkra. Tudj 
meg többet arról, hogyan működik a konyhánk 
és a házhoz szállítás a jelenlegi helyzetben.

BIZTONSÁGI 
PROTOKOLL

12.00 és 21.00 között tartunk nyitva.
Gyertek el hozzánk, és kóstoljátok meg 
az ételeinket!

ÚJ 
NYITVATARTÁSI 

IDŐ

Tájékoztassa vásárlóit az éttermében 
használt védőeszközökről, amelyekkel 
biztosítja számukra a legmagasabb szintű 
biztonságot:

4.  Érintkezésmentes 
kiszállítás

5.  Biztonsági eljárások 
az ételek készítése 
során

1. Új nyitvatartási idő
2. Rendelések 

kiszállítással            
és elvitelre

3.  Készpénzmentes 
fizetési opciók

cxxxxx

#nyitvavagyunk

cxxxxx

#nyitvavagyunk

Az egészséged nálunk az első helyen áll! Ezért annak érdekében, hogy elhozhassuk otthonodba a kedvenc éttermed hangulatát, munkatársainknak további biztonsági intézkedéseket kell betartaniuk...
#etelhazhozszallitas #onlinerendeles #megelozesazetteremben

Az új koronavírus-járvány kitörése miatt számtalan 

vendéglátó egység ment csődbe és bezárt a világ 

minden pontján. 

#etelhazhozszallitas #onlinerendeles #hazhozszallitas

#elvitel

Bejegyzések
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Legyen folyamatosan aktív 
a közösségi oldalakon

Nézd meg új étlapunkat a kiszállítással 
és elvitelre rendelhető ételekkel

ÉTLAP 
KISZÁLLÍTÁSSAL ÉS 

ELVITELRE

Frissítettük az étlapot, az ÉTLAP 
menüpont alatt találod

ÚJ 
ÉTLAP

Folyamatosan lepje meg 
valamivel a vásárlóit

4.  Igazítsa az étlapját 
a kiszállításhoz és elvitelhez.

5.  Tartson képzést                         
az alkalmazottainak a köretek 
eladásáról telefonos 
rendelések fogadásakor,               
és tegye lehetővé az online 
rendeléseket közvetlenül 
a weboldaláról vagy               
FB-fiókjából.

1.  Értékelje vásárlók 
hűségét, és építsen rá.

2.  Ne feledkezzen meg 
a különleges korlátozott 
ajánlatok varázsáról.

3.  Népszerűsítse a helyi 
beszállítók nyersanyagait.

Tartsa fenn vásárlói érdeklődését és maximális elége-

dettségét ezekben az időkben is.

#etelelvitelre

Bistro Best BurgerBistro Best Burger
SzponzoráltSzponzorált

 Kedvelés  KedvelésHozzászólás írása Hozzászólás írása Küldés  Küldés

Hétvégi akció! 
Szuper filmes összeállítás – 6 hamburger, sült krumpli, hagymakarikák és 4-fajta szósz – a tökéletes kombináció a közös családi estékhez. Az akció kizárólag hétvégén érvényes... 

Hétvégi akció! 
Szuper filmes összeállítás – 6 hamburger, sült 

krumpli, hagymakarikák és 4-fajta szósz – a tökéletes 

kombináció a közös családi estékhez. Az akció 

kizárólag hétvégén érvényes... 

Hiányoznak a kedvenc sajtos harapnivalóid? Próbáld 

ki köreteinket a házhoz szállított hamburgerek mellé

#hamburgerhazhozszallitas #hamburgerhaza 

#harapnivalok #probaldki 
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Vonja be vásárlóit a közösségi oldalak történéseibe
A vásárlók többségének hiányzik az étterem hangulata és a finom ételek.  
Tartsa fenn a figyelmüket szórakoztató bejegyzésekkel, hogy ne feledkezzenek meg Önről. 

Nézd meg az elvitelre és kiszállítással rendelhető harapnivalóinkat!
#etelekiszallitassal

Nézzétek meg közös főzésünket! 
Szakácsunk nagyszerű hamburgereket 
készít! Az élő közvetítés holnap 19 órakor 
kezdődik...
#fozzvelunk #kozosfozes

Köszönet a Bistro Best Burgernek a kiváló 
ebédért. Szeretettel várunk mindenkit! 
Neked is hiányoznak a városban töltött esték 
a barátaiddal?

#estebistrobestburger

Kérje meg a vásárlóit, hogy 
osszák meg másokkal 
a tapasztalataikat 
és az ételek és felszolgálás 
nyújtotta élményt.

Vásárlóinak hiányoznak 
a harapnivalók. Állítson 
össze egy étlapot 
harapnivalókkal 
pl. az esti filmezéshez.

Indítson 
nyereményjátékot 
a közösségi oldalakon, 
amelyben a nyeremény 
például egy utalvány 
az éttermébe, ingyenes 
házhozszállítás vagy 
havi kedvezmény.

Állítson össze és kínáljon 
különféle ételkombinációkat 
külön az otthoni főzéshez, vagy 
tartson élő főzőközvetítéseket, 
hogy a vásárlói Önnel közösen 
főzhessenek.

HARAPNIVALÓK
VÁLASZTÉKA

INDÍTSON 
NYEREMÉNYJÁTÉKOT
A KÖZÖSSÉGI OLDALAKON
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ÁLLÍTSON ÖSSZE 
ÉS KÍNÁLJON 

ÉTELKOMBINÁCIÓKAT

A közösen elfogyasztott étel az összetartozást 

jelképezi. Köszönjük a hozzászólásokat. 

Támogatásotok nagy támaszt jelent 

számunkra ezekben a nehéz időkben

#kozosetel #megosztjukazetelt #akozoseteljo

KÉRJE MEG 
ŐKET, HOGY 

OSSZÁK MEG 
TAPASZTALATAIKAT 

MÁSOKKAL IS
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A VÁSÁRLÓK EGÉSZSÉGE
ÉS BIZTONSÁGA MINDIG ELSŐRENDŰ

A járvány idején az emberek leginkább az egészségükre és a biztonságukra ügyelnek.                                                  
Ez a válság után is így lesz. Manapság nagyon fontosak a biztonsági eljárások                          

és a tisztaság.

Tájékoztassa a vásárlóit arról, milyen biztonsági eljárásokat 
vezetett be, és milyen védőeszközöket használ. Emlékeztesse 
a vásárlóit arra, hogy az egészségük védelme elsődleges az ön számára. 
Ha Önnél rendelnek ételt, tájékozottan és a lehető legnagyobb 
biztonságban fogják érezni magukat. Ennek a bizalomnak 
köszönhetően visszatérnek Önhöz.

Mindig tartson biztonságos távolságot. Ösztönözze a vásárlókat  
az érintkezésmentes kiszállításra vagy az épületen kívüli elvitelre.

Korlátozza a készpénzben történő fizetést, és inkább az online vagy 
kártyás fizetéseket részesítse előnyben.

A biztonságotok elsődleges számunkra. Különleges védőeszközöket használunk annak érdekében, hogy a rendeléseiteket a lehető legbiztonságosabban tudjuk kiszállítani nektek.#etelhaza #etelhazhozszallitas #biztonsagoshazhozszallitas

Bejegyzések

Küldés
Hozzászólás írása

Hozzászólás írása...

Kedvelés
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További információkat arról, hogyan tartsa a kapcsolatot a vásárlókkal 
hirdetések és szponzorált bejegyzések segítségével, továbbá 
a legfrissebb tippjeinket a kézikönyveinkben találja, melyek elérhetők 
a Facebookon, az Instagramon és a Twitteren: 

Facebook-tippek vállalkozásoknak: www.facebook.com/business/small-business

Instagram-tippek vállalkozásoknak: business.instagram.com

Twitter-tippek vállalkozásoknak: business.twitter.com/basics

További információk: 
Bevált gyakorlatok a közösségi portálokon



© 2020 McCain Foods (Kanada). A jelen dokumentumban szereplő védjegyek a McCain Foods Limited társaság vagy valamely leánytársasága tulajdonát képezik, vagy azokat licenc alapján használja.

ITT VAGYUNK 
ÖNÖKÉRT

További információk és inspirációk éttermek számára az új valóságban

kattintson ide


